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Unigel hydrofilowy żel na rany 30 g
 

Cena: 112,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Unigel to hydrofilowy żel na rany. Może być stosowany bezpośrednio na uszkodzenia skórne, gdyż nie przylega do
rany, a dodatkowo jego działanie polega na wchłanianiu wydzielin z ran oraz redukcji ich bolesności.

Na co jest żel fydrofilowy Unigel? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są ostre, przewlekłe i inne rany. Wyrób medyczny
może być pomocny przy ranach ciętych, poza tym sprawdza się przy otarciach i drobnych skaleczeniach. Można z niego skorzystać
również przy oparzeniach I stopnia, owrzodzeniach związanych z niewydolnością krążenia, odleżynach, pooperacyjnych uszkodzeniach
skóry oraz stopie cukrzycowej. Wyrób medyczny Unigel hydrofilowy żel na rany tworzy w okolicy rany specjalne wilgotne środowisko,
które sprzyja jej gojeniu i zmniejsza ryzyko powstawania strupów. Poza tym przyspiesza ono cały proces gojenia się rany.

W opakowaniu znajduje się 30 g żelu hydrofilowego na rany Unigel. W skład wyrobu medycznego wchodzi hydrofilowy żel metakrylowy,
który jest usieciowanym kopolimerem 2-hydroksyetylometakrylanu. Składnik ten ma grupy aminowe, które są polimerowo wiązane i
sterycznie osłaniane. Działanie wyrobu medycznego Unigel hydrofilowy żel na rany polega między innymi na wiązaniu wolnych
rodników tlenowych, które powstają w wyniku procesu zapalnego. Dodatkowo wyrób medyczny przyczynia się do optymalizowania pH
rany, a także jej nawilżania i czyszczenia, wspomagając jednocześnie procesy regeneracyjne.

Jak stosować wyrób medyczny Unigel? W pierwszej kolejności ranę należy dokładnie oczyścić oraz delikatnie osuszyć. Następnie
można przystąpić do aplikacji żelu bezpośrednio na ranę. Hydrofilowy żel na rany Unigel należy nakładać na powierzchnię rany w
niewielkich ilościach. Nie powinno się go wcierać – wystarczy pozostawić warstwę żelu na ranie, aby skutecznie wchłonął wysięk z
rany oraz inne płyny. Po aplikacji żelu na ranę należy całość zabezpieczyć sterylnym gazikiem w taki sposób, aby nie przylegał on
bezpośrednio do rany. Następnie opatrunek należy umocować, wykorzystując w tym celu bandaż bądź plaster. Jeśli pacjent ma
niewielką ranę, może zabezpieczyć hydrofilowy żel Unigel plastrem, jednak powinien zachować około 1 cm odstępu od rany.

Po aplikacji żel zaczyna pęcznieć, a dzięki swojej specjalnej strukturze nie przywiera bezpośrednio do rany. Właściwość ta sprawia,
że hydrofilowy żel na rany Unigel można również bezpiecznie usunąć z uszkodzonej skóry, lekko go wycierając. Zaleca się zmianę
opatrunku co 24–48 godzin, chyba że ranie towarzyszy stan zapalny – wówczas opatrunek powinien być zmieniany częściej. Nie każdy
pacjent może jednak bezpiecznie stosować wyrób medyczny Unigel hydrofilowy żel na rany. Przeciwwskazania obejmują
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nadwrażliwość na chociaż jeden z jego składników.

Skład
UniGel to hydrofilowy żel metakrylowy będący usieciowanym kopolimerem 2-hydroksyetylometakrylanu, który posiada polimerowo
wiązane i sterycznie osłaniane grupy aminowe.

Wskazania i działanie

UniGel  to sposób leczenia zarówno ran ostrych, takich jak rany cięte, otarcia, oparzenia I stopnia, drobne skaleczenia powstałe
w domu lub podczas zajęć sportowych, jak również ran przewlekłych, takich jak owrzodzenia spowodowane niewydolnością
krążenia żylnego lub tętniczego, odleżyny, stopa cukrzycowa, pooperacyjne uszkodzenia skóry i inne.
Wyjątkową właściwością wyrobu medycznego UniGel jest zapewnienie wilgotnego środowiska podczas gojenia ran. Stała
wilgotność w okolicach rany zapobiega tworzeniu się suchych strupów, a tym samym przyspiesza proces gojenia
W badaniach klinicznych potwierdzono, ze UniGel:

wiąże wolne rodniki tlenowe powstające w trakcie procesu zapalnego
optymalizuje wartość pH w ranie, wspomagając proces gojenia
dzięki swojej strukturze zapobiega przedostawaniu się cząsteczek żelu do tkanek rany, co mogłoby skutkować
ewentualnym podrażnieniem (nie przysycha do rany)
nawilża ranę
zapobiega wysuszaniu się rany i tworzeniu się suchych strupów
wchłaniania wysięk z rany, a ty samym oczyszcza ranę
zmniejsza bolesność ran
wspomaga proces zabliźniania się rany
w przypadku szybkiego zastosowania zapobiega powstawaniu blizny, ewentualnie poprawia jej wygląd

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Oczyścić ranę i osuszyć. Nałożyć niewielką ilość żelu na powierzchnię rany (nie wcierać). Żel wchłonie wysięk i inne płyny z rany.
Przykryć ranę sterylnym, nieprzylegającym gazikiem, który należy umocować za pomocą bandaża lub plastra. Na niewielkie rany
wystarczy nałożyć żel i przykryć je plastrem, zachowując ok. 1 cm marginesu wokół rany. Żel po aplikacji pęcznieje i dzięki unikalnej
strukturze nie przywiera do rany, dlatego może być bezboleśnie usuwany przez delikatne wytarcie. Opatrunek należy zmieniać co 24-48
godz. W stanach zapalnych zaleca się częstsze zmiany opatrunku.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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